
Formular privind proiectul
Portalul european pentru proiecte de investiții

Identificarea organizației

Țara

VĂ RUGĂM SĂ FURNIZAȚI INFORMAȚII CORECTE, COMPLETE ȘI CONCISE CU PRIVIRE LA PROIECTUL 
DUMNEAVOASTRĂ  

  
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și orientările privind completarea și transmiterea formularului, disponibile la finalul 
prezentului document. Întrebările referitoare la completarea și trimiterea formularului pot fi trimise prin e-mail la serviciul de 
helpdesk al PEPI eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 

Numele 
organizației*

Forma juridică*

Organizația dumneavoastră deține un număr de TVA? Numărul TVA:

Organizația dumneavoastră deține un număr național de identificare?

Numărul național de identificare:

Statut*

Adresă*

Cod poștal*

Localitate*

Nr. de telefon principal*

Date de contact

Prenume*

Nume*

E-mail*

Faceți clic aici pentru a adăuga un logo

Dimensiunea întreprinderii

Această adresă de e-mail este deja utilizată pentru autentificarea ECAS (Serviciul de autentificare al Comisiei Europene)

Nr. de telefon

mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu


Descrierea proiectului

Denumirea 
proiectului*

Descriere*  
(max. 500 de 
caractere)

Data de începere prevăzută*

Proprietatea asupra activelor*

Justificare 
economică  
(max. 1 250 de 
caractere)

Tipul de proiect*

Costul estimativ al proiectului* (în milioane EUR)

Sectorul 1* Sectorul 2

Stadiul 
proiectului*

Alt stadiu

Blocaje 
existente/
potențiale privind 
realizarea 
proiectului  
(max. 500 de 
caractere)

Tipul de venituri Alte venituri

Faceți clic aici 
pentru a 

adăuga o 
imagine 

referitoare la 
proiect

Principala țară 
din UE*

Țara din UE (2)

Țara din UE (3)

Alte țări

Principala 
regiune*

Regiune (2)

Regiune (3)

Scurtă descriere* 
(max. 200 de 
caractere)

LongitudineLatitudineLocalizare

Exemplu: coordonatele pentru Luxemburg  (latitudine = 49,815273, longitudine= 6,129583)



Informații 
suplimentare 
(max. 750 de 
caractere)

Link 1  
(max. 255 de 
caractere)

Titlu link 1

Titlu link 2

Link 2  
(max. 255 de 
caractere)

Detalii privind 
finanțarea  
(max. 500 de 
caractere)

Finanțarea proiectului

Surse de finanțare

Există o cotă de participare 
proprie. Participare proprie în proporție de % Doresc să fie publicată cota de participare proprie.

Procentajul de finanțare garantată

Informații suplimentare despre proiect

Am solicitat sau intenționez să solicit finanțare din partea UE sau BEI.

Detalii privind 
finanțarea UE 
(max. 500 de 
caractere)

Declar că nu am cunoștință de vreo incompatibilitate a acestui proiect cu legislația UE sau cu cea a vreunui stat membru.

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR ÎNAINTE DE A TRIMITE FORMULARUL 
  

Trimițând acest formular, confirmați exactitatea informațiilor furnizate și sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a 
Portalului european pentru proiecte de investiții (PEPI). Ulterior, informațiile furnizate nu vor putea fi modificate înainte de lansarea 
portalului PEPI. Pentru eventuale modificări înainte de lansarea portalului, vă rugăm să contactați  eipp-project@ec.europa.eu.

Am citit și accept termenii și condițiile.

mailto:eipp-project@ec.europa.eu


Această imagine poate, de asemenea, să conțină o schemă, o hartă sau orice 
alt tip de material vizual de promovare (în afară de material video) sau o 
combinație a acestora.  

Principala țară din UE: este statul membru al UE în care se preconizează că 
vor avea loc majoritatea investițiilor. În cazul unui proiect transfrontalier, vă 
rugăm să completați câmpurile următoare. Proiectele transfrontaliere în care 
sunt implicate țări din afara UE sunt acceptate atâta timp cât acestea aduc 
avantaje și se desfășoară, cel puțin parțial, într-un stat membru al UE (trebuie 
completat câmpul Descriere). 

Costuri estimate: ar trebui să fie de cel puțin 10 milioane EUR, în 
conformitate cu Decizia Comisiei nr. 2015/1214. În mod similar, proiectele mai 
mici pot fi combinate într-un proiect sau program unic, cu condiția ca una din 
părțile care participă la promovarea proiectului (entitatea de coordonare) să 
prezinte un singur formular de proiect PEPI.  

Proiectele înregistrate pe portalul PEPI trebuie să demareze în termen de 3 
ani de la transmiterea cererii, ceea ce limitează valoarea pentru câmpul Data 
de începere prevăzută.  

Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) le permite 
promotorilor de proiecte din UE să se facă cunoscuți în rândul investitorilor 
potențiali din întreaga lume¹. 

Pentru a trimite acest formular trebuie să faceți clic pe butonul „Trimite 
prin e-mail” în formularul propriu-zis. Automat, sistemul va efectua o 
verificare tehnică a formularului, va converti fișierul PDF în „view-only” (nu 
va mai putea fi modificat) și va încerca să utilizeze adresa de e-mail pe care 
ați indicat-o pentru a trimite formularul la adresa eipp-
project@ec.europa.eu. Fișierele PDF care nu sunt în „view-only” nu vor fi 
prelucrate în continuare. 

În cazul formularelor completate într-o altă limbă oficială a UE, Comisia 
Europeană va pune la dispoziția publicului o traducere liberă în limba 
engleză, numai în scop informativ. Versiunea lingvistică originală a 
proiectului va fi versiunea autentică a proiectului publicat pe portalul PEPI. 

Termenii și condițiile privind portalul PEPI sunt incluse în formular. Dacă 
aveți întrebări, puteți contacta serviciul de helpdesk al PEPI eipp-
helpdesk@ec.europa.eu.  

Promotorilor de proiecte din sectorul privat li se va percepe o taxă de 
procesare a cererii de 100 EUR în faza inițială. Detaliile referitoare la plată 
vor fi trimise după primirea unui formular complet în format PDF. 

Formularul este compatibil cu Adobe Reader (versiunea 10 sau o versiune 
mai recentă). 

Câmpurile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii. Este posibil ca unele 
câmpuri care nu sunt marcate cu asterisc să fie necesare în funcție de 
valorile din alte domenii (ex. dacă indicați faptul că aveți un număr de TVA, 
câmpul pentru numărul de TVA devine obligatoriu). 

Țara: o listă derulantă cu toate țările din UE este inclusă în formular. Dacă 
doriți să adăugați o altă intrare, ne puteți scrie pe adresa eipp-
helpdesk@ec.europa.eu. 

Secțiunea privind identificarea organizației 

Vă rugăm să completați câmpurile Numele organizației*, Forma juridică*, 
Numărul TVA sau Numărul național de identificare. Entitățile juridice 
trebuie să indice cel puțin un număr național de înregistrare (numărul TVA 
sau numărul național de identificare). Derogările sunt posibile doar în cazul 
organismelor publice. Valoarea „Necunoscută” în câmpul „Formă juridică” ar 
trebui să fie selectată pentru organismele publice sau entitățile comerciale 
care nu sunt definite în lista derulantă.  

Organism public: o entitate juridică înființată ca organism public în 
conformitate cu legislația națională sau o organizație internațională. Mai 
precis, entitatea juridică trebuie (i) să fie instituită ca organism public în actul 
de înființare sau recunoscută ca organism public de legislația națională și (ii) 
să fie organism de drept public. Organismele publice pot acționa în 
conformitate cu dreptul privat și pot fi supuse acestuia în cazul unora sau al 
majorității activităților lor. O entitate juridică  având o misiune de serviciu 
public, dar care a fost înființată în temeiul legislației private, nu este 
considerată organism public. 

Promotorii de proiecte trebuie să prezinte următoarele documente, pe lângă 
formular: pentru promotorii privați - o copie scanată a unui extract de 
înregistrare și pentru promotorii publici - o copie a actului, a legii, a 
decretului sau a deciziei prin care s-a înființat organizația ca organism public 
(sau, dacă acestea nu există, orice alt document oficial care dovedește 
acest fapt).  

Dimensiunea întreprinderii: este un câmp opțional. IMM-urile au cel mult 
250 de angajați și o cifră de afaceri anuală sub 50 de milioane EUR sau un 
bilanț total de maximum 43 milioane EUR. Întreprinderile cu capitalizare 
medie sunt considerate ca având între 250 și 3 000 de angajați.  

Date de contact: aceste informații sunt necesare pentru viitoarele 
comunicări privind proiectul. Aceste informații nu vor fi vizibile. În cazul în 
care sunt interesați de proiectele dumneavoastră, investitorii sau alte părți 
vă pot contacta prin intermediul unui formular on-line. În acest fel, veți putea 
vedea  datele de contact ale entității interesate, dar aceasta nu va putea 
vizualiza informațiile referitoare la dumneavoastră. Acest lucru le va permite 
promotorilor de proiecte să evite contactele nesolicitate.

Se recomandă utilizarea unui logo (în format JPG, PNG sau 
GIF) pentru a aduce o mai bună vizibilitate proiectului. 
Dimensiunea minimă acceptată este de 100x100 pixeli (cel 
mai bine în format pătrat), iar fișierul încărcat trebuie să 
aibă cel mult 200 Kb. Exemplu ⇨

Instrucţiuni pentru completarea formularului privind proiectele PEPI

Comisia Europeană utilizează un sistem securizat de autentificare pe bază de 
e-mail (ECAS - Serviciul de autentificare al Comisiei Europene) pentru a 
identifica fiecare utilizator individual pentru toate serviciile on-line, inclusiv 
PEPI. Vă rugăm să confirmați în formular dacă dispuneți deja de un cont 
ECAS. Contul dumneavoastră vă va permite să accesați portalul de îndată ce 
acesta devine funcțional.  

Dacă nu aveți încă un cont ECAS, vi se va cere să creați unul - pentru 
aceasta, urmați instrucțiunile: http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-
by-step_ro.pdf.  

Secțiunea privind descrierea proiectului 

Scurtă descriere a proiectului: aceste informații vor figura în rezultatele 
căutărilor sau în tabele de sinteză. Descrierea completă va apărea în fișa de 
proiect. Fișa de proiect este o pagină web cu rezumatul proiectului, care se 
bazează pe informațiile furnizate de dumneavoastră. 

Pe lângă logo, vă recomandăm să încărcați o imagine legată de proiect (în 
format JPG, PNG sau GIF), pentru o mai bună prezentare a acestuia. 
Dimensiunea minimă acceptată este de 1000x200 pixeli (raportul 5*1 este 
important!), iar fișierul încărcat trebuie să aibă cel mult 1 MB. Exemplu ⇩

¹ PEPI a fost creat prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1214 a Comisiei din 22 iulie 
2015 privind crearea portalului european pentru proiecte de investiții și stabilirea 
specificațiilor sale tehnice.

Vă rugăm să vă asigurați că persoana de contact indicată este disponibilă să 
răspundă la întrebări legate de proiect sau să le coordoneze. Dacă se produc 
modificări în datele dvs. de contact, vă rugăm să ne informați prin e-mail eipp-
project@ec.europa.eu. 

De îndată ce portalul va fi funcțional, persoana de contact din această 
secțiune va deveni reprezentantul desemnat al entității juridice (LEAR - Legal 
Entity Appointed Representative). Această persoană va răspunde de 
gestionarea organizației în sistemul PEPI (ex. gestionarea drepturilor de 
acces privind proiectul). Într-o etapă ulterioară, vi se va cere un certificat care 
să ateste că persoana de contact este abilitată să reprezinte organizația. 

mailto:eipp-project@ec.europa.eu
mailto:eipp-project@ec.europa.eu
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
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http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_ro.pdf
http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_ro.pdf
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Puteți menționa care sunt eventualele blocaje/impedimente în ceea ce 
privește realizarea proiectului dumneavoastră. 

Locația proiectului: va fi indicată pe o hartă interactivă a proiectului. Pentru 
a obține coordonatele geografice ale proiectului, puteți utiliza http://
www.latlong.net/ (este posibil să nu funcționeze cu anumite versiuni de 
Internet Explorer).  

Secțiunea privind finanțarea proiectului: vă oferă opțiunea de a publica 
informații privind o eventuală finanțare parțială de care beneficiază deja 
proiectul dumneavoastră. Completarea acestor informații este facultativă, dar 
este probabil ca investitorii să prefere proiectele în care o parte din finanțare 
este deja asigurată de promotorii de proiecte sau de alte entități ori investitori. 

Informații suplimentare despre proiect: vă oferă posibilitatea să furnizați 
informații despre proiect, de exemplu, detalii despre elaborarea proiectului, 
structurarea și partajarea riscurilor. Vă invităm să precizați în ce măsură 
proiectul corespunde obiectivelor UE privind crearea de locuri de muncă, 
stimularea creșterii economice, realizarea unei piețe comune din ce în ce mai 
integrate, promovarea economiei digitale etc.

Cererea actuală pentru serviciul feroviar de pasageri pe ruta 
Luxemburg-Bruxelles este estimată la 10 milioane EUR anual, cu 
variații sezoniere în mare parte stabile: o scădere a traficului de afaceri 
în timpul verii, compensată de creșterea traficului pe perioada vacanței. 
Concurență slabă: în prezent, servicii lente de transport feroviar(2h40 – 
3h) și de transport aerian și servicii costisitoare de transport cu 
limuzina sau cu avionul privat. Capacitățile neutilizate pot fi completate 
cu trenuri de marfă, în special pentru marfă cu valoare mai ridicată, 
conectând linia cu aeroportul de transport marfă din Luxemburg, care 
ocupă deja o poziție de lider în UE. Timpul alocat pentru elaborarea 
proiectului: 3 ani. Perioada preconizată de amortizare a investiției: 15 
ani. Au fost elaborate trei scenarii privind previziunile financiare. La 
cerere, este disponibilă o estimare a profiturilor pentru investitori 
(pentru diferitele niveluri de finanțare preconizate: cu rang prioritar, de 
tip mezanin, prin capitaluri proprii).

Justificare economică: se explică motivele pentru care investitorii ar 
trebui să ia în considerare posibilitatea de a investi în proiectul 
dumneavoastră. Exemplu ⇩ 

Trebuie să selectați unul sau două sectoare, din cele 25 de opțiuni 
enumerate. 

http://www.latlong.net/
http://www.latlong.net/
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TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA PORTALULUI 


EUROPEAN PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII  


1. TERMENI ȘI CONDIȚII  


Prezentul document stabilește termenii și condițiile în baza 


cărora entitățile juridice promotoare de proiecte sau alți 


utilizatori de internet înregistrați (ambele categorii denumite în 


continuare „utilizatori înregistrați”) pot accesa, utiliza și 


contribui la site-ul Portalul european pentru proiecte de 


investiții, http://ec.europa.eu/eipp („PEPI”). Înainte de a utiliza 


PEPI, utilizatorii înregistrați trebuie să indice că au citit și au 


acceptat aceste condiții și că sunt de acord să le respecte. 


Utilizarea PEPI este supusă condiției ca utilizatorii înregistrați să 


accepte în mod explicit aceste condiții. Punctele 5-7 se aplică 


numai utilizatorilor înregistrați care furnizează materiale sau 


informații în vederea publicării lor pe PEPI.  


2. DOMENIUL DE APLICARE AL PEPI  


PEPI a fost creat de Comisia Europeană („administratorul site-


ului”) în baza Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului 


European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul 


european pentru investiții strategice, Platforma europeană de 


consiliere în materie de investiții și Portalul european de 


proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 


1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 - Fondul european pentru 


investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1; „regulamentul”) și 


Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2015/1214 din 22 


iulie 2015 privind crearea portalului european pentru proiecte 


de investiții și stabilirea specificațiilor sale tehnice ca o bază de 


date transparentă de proiecte de investiții actuale și potențiale 


în Uniunea Europeană.  


Articolul 15 din Regulament prevede că principalele obiective 


ale PEPI sunt vizibilitatea pentru investitori și informarea și că 


includerea proiectelor în PEPI nu aduce atingere deciziilor cu 


privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul 


prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al 


Uniunii ori pentru finanțare publică.  


Utilizatorii înregistrați recunoasce că publicarea proiectelor pe 


PEPI nu implică faptul că proiectul va beneficia de finanțare 


publică (din partea administratorului site-ului sau din orice altă 


sursă) în viitor și că, pentru a solicita finanțare publică, trebuie 


să urmeze proceduri specifice relevante în acest scop.  


Toate proiectele prezentate administratorului site-ului în 


vederea publicării vor trebui să îndeplinească normele și 


cerințele aplicabile, atât cele naționale, cât și cele ale UE.  


3. ÎNREGISTRAREA ȘI IDENTIFICAREA  


De îndată ce finalizează procedura de autoînregistrare, care 


necesită transmiterea de informații și de date de contact, 


utilizatorii înregistrați își pot transmite contribuțiile pe PEPI și 


pot utiliza serviciile de alertă ale portalului. Administratorul site-


ului nu este responsabil de o eventuală indisponibilitate a PEPI, 


indiferent de motiv și de durată.  


Ocazional, administratorul site-ului poate restricționa, parțial 


sau integral, accesul la PEPI, fără preaviz și fără justificare.  


Se consideră că toatele comunicările sau notificările pe care 


administratorul site-ului le adresează utilizatorilor înregistrați în 


legătură cu acești termeni și condiții au fost primite de aceștia 


pe adresa de e-mail menționată în momentul înregistrării. 


Utilizatorii înregistrați trebuie să ia măsurile necesare pentru a 


permite recepționarea e-mailurilor la această adresă și să se 


asigure că ele sunt accesibile numai persoanelor autorizate. Prin 


urmare, se consideră că toate comunicările sau notificările 


adresate de utilizatorii înregistrați administratorului site-ului 


prin intermediul acestei adrese de e-mail au fost trimise de 


către utilizatorii înregistrați, care nu pot susține contrariul. 


Pentru orice informație, întrebare sau cerere, utilizatorii 


înregistrați pot contacta administratorul site-ului, utilizând 


următorul formular on-line: […] 


Utilizatorii înregistrați trebuie să ia măsuri de securitate 


adecvate pentru a preveni divulgarea neautorizată a numelui de 


utilizator și a parolei și, în cazul în care parola lor este cunoscută 


de vreun utilizator neautorizat, trebuie să informeze imediat 


administratorul site-ului. Administratorul site-ului are dreptul 


de a dezactiva, în orice moment, codul de identificare și parola 


unui utilizator care, în opinia sa, a încălcat dispozițiile din 


prezentele condiții. Utilizatorii înregistrați pot fi trași la 


răspundere pentru divulgarea, intenționată sau din neglijență, a 


parolei sau a codului lor de identificare către un terț, prin 


nerespectarea acestor termeni și condiții sau prin încălcarea 


acestora de către partea terță, ceea ce nu îi va scuti pe 


utilizatorii înregistrați de obligațiile care le revin în temeiul 


prezentelor condiții. Utilizatorii înregistrați au responsabilitatea 


de a se asigura că toate persoanele care accesează PEPI prin 


conexiune la internet sunt conștiente de acești termeni și 


condiții și că le respectă. 


4. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE 


Informațiile puse la dispoziție prin intermediul PEPI sunt 


furnizate fără nicio garanție sau condiție cu privire la exactitatea 


acestora. Administratorul site-ului se limitează la a publica 


informațiile furnizate de utilizatorii înregistrați, cu condiția ca 


informațiile, exclusiv la discreția administratorului site-ului, să 


respecte standardele privind conținutul prezentate în secțiunea 


5 de mai jos și nu are nicio altă obligație față de utilizatorii 


înregistrați. Prin urmare, administratorul site-ului renunță la 


orice responsabilitate rezultată din recurgerea la aceste 


informații de către utilizatorii înregistrați sau de către 


persoanele care pot fi informate cu privire la conținutul lor. 


Administratorul site-ului exclude în mod expres orice 


responsabilitate pentru eventuale pierderi sau daune directe 


sau indirecte suportate de vreun utilizator în legătură cu PEPI 


sau cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza ori rezultatele 


utilizării PEPI, a altor site-uri legate de aceasta și a oricărui 


material postat pe acestea, inclusiv, dar fără a se limita la 


aceasta, responsabilitatea pentru: 


 pierderea de venit sau de profit (inclusiv economiile 


estimate) 


 pierderea unor oportunități de afaceri 


 pierderea de profituri sau de contracte 


 pierderea de date 


 pierderea fondului comercial 



http://ec.europa.eu/eipp
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 alte pierderi sau prejudicii de orice natură, indiferent 


de cauza acestora și indiferent dacă sunt cauzate de 


un act ilicit (inclusiv neglijență), încălcarea 


contractului sau alte cauze, chiar previzibile. 


5. STANDARDELE PRIVIND CONȚINUTUL 


Aceste standarde se referă la toate materialele sau informațiile 


pe care utilizatorii înregistrați le prezintă spre publicare pe PEPI 


(„informații privind proiectul”), în integralitate. Este 


responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor înregistrați să se 


asigure că informațiile privind proiectul respectă aceste 


standarde.  


Informațiile privind proiectul trebuie:  


 să fie exacte (dacă acestea expun cifre), să fie 


furnizate cu bună credință (dacă acestea expun 


opinii) și să fie la zi în orice moment  


 să fie furnizate de un utilizator înregistrat stabilit 


într-un stat membru al Uniunii Europene, care nu 


face obiectul unei proceduri de dizolvare, de 


lichidare voluntară, de lichidare judiciară, de 


restructurare sau al unei proceduri similare  


 să fie furnizate de o persoană care are dreptul să o 


facă în numele și în contul unui utilizator înregistrat  


 să vizeze proiecte (sau un program care constă în 


proiecte mai mici) cu un volum minim de 10 milioane 


EUR în termeni de investiții necesare (în total)  


 să vizeze proiecte din sectoarele definite la 


articolul 9 alineatul (2) din Regulament  


 să fie conforme cu legislația aplicabilă. 


Informațiile privind proiectul nu trebuie: 


 să conțină material defăimător, amenințător, care 


incită la ură, provocator și ofensator, care invadează 


viața privată 


 să promoveze discriminarea pe criterii de rasă, sex, 


religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau 


vârstă sau orice altă activitate ilegală 


 să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale 


niciunei persoane, inclusiv, dar fără a se limita la, 


drepturile de autor, dreptul asupra bazelor de date 


sau asupra mărcii comerciale 


 să fie furnizate prin încălcarea vreunei obligații 


juridice față de un terț, cum ar fi un drept 


contractual sau o obligație de încredere 


 să se refere la proiecte care includ următoarele 


activități: arme, muniție și echipamente sau 


infrastructură militară/polițienească (inclusiv 


explozivi și arme sportive); comerțul sexual și 


infrastructura, serviciile și mijloacele de comunicare 


aferente; jocurile de noroc și echipamentul aferent, 


hoteluri cu cazinouri; tutunul (producție, fabricație, 


prelucrare și distribuție) 


 să fie utilizate pentru a uzurpa identitatea unei 


persoane sau pentru a reprezenta în mod greșit 


identitatea unui utilizator înregistrat sau afilierea cu 


vreo persoană 


 să dea impresia că acestea provin de la 


administratorul site-ului, dacă nu este cazul. 


6. PUBLICAREA, MODIFICAREA ȘI ELIMINAREA INFORMAȚIILOR 


PRIVIND PROIECTUL 


Administratorul site-ului este întru totul îndreptățit să nu 


publice, în întregime sau parțial, informațiile privind proiectul, 


la libera sa alegere. Administratorul site-ului poate refuza 


publicarea de informații privind proiectul din motive juridice, de 


reputație sau de alt tip, iar utilizatorii înregistrați nu au dreptul 


să solicite nicio justificare specifică sau personalizată. 


Administratorul site-ului poate modifica structura și parametrii 


tehnici ai PEPI, în orice moment. Dacă este necesar, 


administratorul site-ului poate suspenda accesul la PEPI sau îl 


poate închide definitiv. Toate materialele publicate pe PEPI pot 


deveni perimate în orice moment, iar administratorul site-ului 


nu are obligația de a le actualiza. 


Toate informațiile cu privire la proiect vor fi eliminate automat 


de pe PEPI după 36 de luni de la publicarea lor inițială. 


7. TAXA DE PROCESARE 


Promotorilor de proiecte din sectorul privat li se va percepe o 


taxă de procesare a cererii de până la 250 EUR* per proiect. 


Taxa nu este rambursabilă, chiar și în cazul în care prezentarea 


proiectului este respinsă sau retrasă de pe PEPI. De îndată ce 


plata este efectuată, este trimis automat un e-mail de 


confirmare către utilizatorii înregistrați. Promotorii de proiecte 


din sectorul public vor fi scutiți de această taxă. 


* redusă la 100 EUR în cursul fazei prealabile lansării 


8. SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA 


Nerespectarea acestor condiții poate conduce la următoarele 


acțiuni: 


 retragerea imediată, temporară sau permanentă a 


dreptului de a utiliza PEPI 


 eliminarea imediată, temporară sau permanentă a 


tuturor materialelor publicate sau încărcate pe PEPI 


de către un utilizator înregistrat 


 emiterea unui avertisment la adresa unui utilizator 


înregistrat 


 divulgarea acestor informații către autoritățile de 


aplicare a legii, dacă administratorul site-ului 


consideră că este în mod rezonabil necesar 


 acțiuni în justiție împotriva unui utilizator înregistrat 


pentru a obține rambursarea, pe bază de 


indemnizație, a tuturor costurilor care rezultă din 


încălcarea legii sau din orice alte acțiuni în justiție, 


după caz. 


În cazul în care o terță persoană pretinde că au fost furnizate 


informații care încalcă standardele de conținut, administratorul 


site-ului poate, înainte de a întreprinde vreuna din acțiunile 


descrise mai sus, să se adreseze utilizatorului înregistrat pentru 


a-i solicita clarificări într-un anumit termen. 


Administratorul site-ului exclude răspunderea pentru acțiunile 


întreprinse ca răspuns la încălcarea acestor termeni și condiții. 


Răspunsurile descrise în acești termeni și condiții nu sunt 
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exhaustive, iar administratorul site-ului poate lua toate măsurile 


pe care le consideră necesare în mod rezonabil. 


9. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR TRANSMISE 


Informațiile colectate de la utilizatorii înregistrați sunt utilizate 


exclusiv în cadrul PEPI. Utilizatorii înregistrați pot accesa și 


șterge informațiile pe care le-au furnizat, în orice moment. Dacă 


PEPI nu este disponibil (punctul 3 de mai sus), utilizatorii 


înregistrați îi pot solicita administratorului site-ului, prin e-mail, 


să șteargă informațiile cu privire la ei, iar administratorul site-


ului va răspunde la această solicitare, fără întârzieri 


nejustificate. Administratorul site-ului păstrează drept 


confidențiale informațiile pe care utilizatorii înregistrați le-au 


înscris în câmpurile din formular marcate cu „nepublicat”/„a nu 


se publica”, le stochează în condiții de siguranță pe propriile 


servere și nu le divulgă în scopuri comerciale. Nu este afectat 


dreptul administratorului site-ului de a transfera informații 


către Banca Europeană de Investiții sau către statele membre 


ale UE, cu unicul scop de a susține și de a contribui la 


gestionarea PEPI, în conformitate cu articolul 15 din 


Regulament. Utilizând PEPI, utilizatorii înregistrați acceptă 


această prelucrare a informațiilor. 


10. DISPOZIȚII TEHNICE 


Utilizatorii înregistrați pot crea linkuri către pagina de 


întâmpinare a PEPI, cu condiția să facă acest lucru în mod 


echitabil și legal și să nu aducă atingere renumelui 


administratorului site-ului sau să obțină prin el un avantaj 


comercial, însă nu pot crea un link care să sugereze existența 


vreunei forme de asociere, aprobare sau autorizare din partea 


administratorului site-ului. Utilizatorii înregistrați nu trebuie să 


creeze linkuri de pe un site internet care nu le aparține. 


Atunci când PEPI conține linkuri către alte portaluri pentru 


proiecte de investiții și resurse furnizate de părți terțe, acestea 


sunt indicate numai în scop informativ. Administratorul site-ului 


nu deține niciun control asupra conținutului acestor portaluri 


pentru proiecte de investiții sau asupra acestor resurse și nu își 


asumă răspunderea pentru ele sau pentru orice pierdere sau 


daună care ar putea rezulta din utilizarea lor. 


Utilizatorii înregistrați nu trebuie să abuzeze de PEPI, recurgând 


în mod deliberat la introducerea unor viruși sau a altor 


materiale nocive din punct de vedere tehnologic. Utilizatorii 


înregistrați nu trebuie să încerce să obțină acces neautorizat la 


PEPI, la serverul pe care este stocat PEPI sau la serverele altor 


portaluri pentru proiecte de investiții, la computere sau baze de 


date conectate la PEPI. Utilizatorii înregistrați nu trebuie să 


lanseze împotriva PEPI un atac prin negarea serviciilor sau un 


atac DDoS. 


Administratorul site-ului nu este responsabil pentru eventualele 


pierderi sau daune cauzate de un atac DDoS, viruși sau alt 


conținut tehnologic nociv care pot infecta echipamentele 


informatice, programele de calculator, datele ori materialele pe 


care le posedă utilizatorii înregistrați ca urmare a faptului că 


utilizează PEPI sau că au descărcat materiale publicate pe acest 


portal sau pe orice site conectat la acesta. 


 


11. MODIFICĂRI 


Administratorul site-ului poate revizui acești termeni și condiții 


în orice moment, modificând această pagină. În acest caz, 


utilizatorii înregistrați vor primi o notificare și se presupune că 


aceștia iau notă de modificările aduse, deoarece acestea sunt 


obligatorii. Anumite dispoziții din acești termeni și condiții pot, 


de asemenea, să fie înlocuite cu alte dispoziții sau avize 


publicate tot pe PEPI.  





Formular privind proiectul
Portalul european pentru proiecte de investiții
Identificarea organizației
VĂ RUGĂM SĂ FURNIZAȚI INFORMAȚII CORECTE, COMPLETE ȘI CONCISE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DUMNEAVOASTRĂ 
 
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și orientările privind completarea și transmiterea formularului, disponibile la finalul prezentului document. Întrebările referitoare la completarea și trimiterea formularului pot fi trimise prin e-mail la serviciul de helpdesk al PEPI eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 
Date de contact
Faceți clic aici pentru a adăuga un logo
..\Twitter_logo_blue.png
Descrierea proiectului
Faceți clic aici pentru a adăuga o imagine referitoare la proiect
Localizare
Exemplu: coordonatele pentru Luxemburg  (latitudine = 49,815273, longitudine= 6,129583)
Finanțarea proiectului
Informații suplimentare despre proiect
VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR ÎNAINTE DE A TRIMITE FORMULARUL
 
Trimițând acest formular, confirmați exactitatea informațiilor furnizate și sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru proiecte de investiții (PEPI). Ulterior, informațiile furnizate nu vor putea fi modificate înainte de lansarea portalului PEPI. Pentru eventuale modificări înainte de lansarea portalului, vă rugăm să contactați  eipp-project@ec.europa.eu.
Această imagine poate, de asemenea, să conțină o schemă, o hartă sau orice alt tip de material vizual de promovare (în afară de material video) sau o combinație a acestora. 
Principala țară din UE: este statul membru al UE în care se preconizează că vor avea loc majoritatea investițiilor. În cazul unui proiect transfrontalier, vă rugăm să completați câmpurile următoare. Proiectele transfrontaliere în care sunt implicate țări din afara UE sunt acceptate atâta timp cât acestea aduc avantaje și se desfășoară, cel puțin parțial, într-un stat membru al UE (trebuie completat câmpul Descriere).
Costuri estimate: ar trebui să fie de cel puțin 10 milioane EUR, în conformitate cu Decizia Comisiei nr. 2015/1214. În mod similar, proiectele mai mici pot fi combinate într-un proiect sau program unic, cu condiția ca una din părțile care participă la promovarea proiectului (entitatea de coordonare) să prezinte un singur formular de proiect PEPI. 
Proiectele înregistrate pe portalul PEPI trebuie să demareze în termen de 3 ani de la transmiterea cererii, ceea ce limitează valoarea pentru câmpul Data de începere prevăzută.  
Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) le permite promotorilor de proiecte din UE să se facă cunoscuți în rândul investitorilor potențiali din întreaga lume¹.
Pentru a trimite acest formular trebuie să faceți clic pe butonul „Trimite prin e-mail” în formularul propriu-zis. Automat, sistemul va efectua o verificare tehnică a formularului, va converti fișierul PDF în „view-only” (nu va mai putea fi modificat) și va încerca să utilizeze adresa de e-mail pe care ați indicat-o pentru a trimite formularul la adresa eipp-project@ec.europa.eu. Fișierele PDF care nu sunt în „view-only” nu vor fi prelucrate în continuare.
În cazul formularelor completate într-o altă limbă oficială a UE, Comisia Europeană va pune la dispoziția publicului o traducere liberă în limba engleză, numai în scop informativ. Versiunea lingvistică originală a proiectului va fi versiunea autentică a proiectului publicat pe portalul PEPI.
Termenii și condițiile privind portalul PEPI sunt incluse în formular. Dacă aveți întrebări, puteți contacta serviciul de helpdesk al PEPI eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 
Promotorilor de proiecte din sectorul privat li se va percepe o taxă de procesare a cererii de 100 EUR în faza inițială. Detaliile referitoare la plată vor fi trimise după primirea unui formular complet în format PDF.
Formularul este compatibil cu Adobe Reader (versiunea 10 sau o versiune mai recentă).
Câmpurile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii. Este posibil ca unele câmpuri care nu sunt marcate cu asterisc să fie necesare în funcție de valorile din alte domenii (ex. dacă indicați faptul că aveți un număr de TVA, câmpul pentru numărul de TVA devine obligatoriu).
Țara: o listă derulantă cu toate țările din UE este inclusă în formular. Dacă doriți să adăugați o altă intrare, ne puteți scrie pe adresa eipp-helpdesk@ec.europa.eu.
Secțiunea privind identificarea organizației
Vă rugăm să completați câmpurile Numele organizației*, Forma juridică*, Numărul TVA sau Numărul național de identificare. Entitățile juridice trebuie să indice cel puțin un număr național de înregistrare (numărul TVA sau numărul național de identificare). Derogările sunt posibile doar în cazul organismelor publice. Valoarea „Necunoscută” în câmpul „Formă juridică” ar trebui să fie selectată pentru organismele publice sau entitățile comerciale care nu sunt definite în lista derulantă. 
Organism public: o entitate juridică înființată ca organism public în conformitate cu legislația națională sau o organizație internațională. Mai precis, entitatea juridică trebuie (i) să fie instituită ca organism public în actul de înființare sau recunoscută ca organism public de legislația națională și (ii) să fie organism de drept public. Organismele publice pot acționa în conformitate cu dreptul privat și pot fi supuse acestuia în cazul unora sau al majorității activităților lor. O entitate juridică  având o misiune de serviciu public, dar care a fost înființată în temeiul legislației private, nu este considerată organism public.
Promotorii de proiecte trebuie să prezinte următoarele documente, pe lângă formular: pentru promotorii privați - o copie scanată a unui extract de înregistrare și pentru promotorii publici - o copie a actului, a legii, a decretului sau a deciziei prin care s-a înființat organizația ca organism public (sau, dacă acestea nu există, orice alt document oficial care dovedește acest fapt). 
Dimensiunea întreprinderii: este un câmp opțional. IMM-urile au cel mult 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală sub 50 de milioane EUR sau un bilanț total de maximum 43 milioane EUR. Întreprinderile cu capitalizare medie sunt considerate ca având între 250 și 3 000 de angajați. 
Date de contact: aceste informații sunt necesare pentru viitoarele comunicări privind proiectul. Aceste informații nu vor fi vizibile. În cazul în care sunt interesați de proiectele dumneavoastră, investitorii sau alte părți vă pot contacta prin intermediul unui formular on-line. În acest fel, veți putea vedea  datele de contact ale entității interesate, dar aceasta nu va putea vizualiza informațiile referitoare la dumneavoastră. Acest lucru le va permite promotorilor de proiecte să evite contactele nesolicitate.
Se recomandă utilizarea unui logo (în format JPG, PNG sau GIF) pentru a aduce o mai bună vizibilitate proiectului. Dimensiunea minimă acceptată este de 100x100 pixeli (cel mai bine în format pătrat), iar fișierul încărcat trebuie să aibă cel mult 200 Kb. Exemplu ⇨
Instrucţiuni pentru completarea formularului privind proiectele PEPI
Comisia Europeană utilizează un sistem securizat de autentificare pe bază de e-mail (ECAS - Serviciul de autentificare al Comisiei Europene) pentru a identifica fiecare utilizator individual pentru toate serviciile on-line, inclusiv PEPI. Vă rugăm să confirmați în formular dacă dispuneți deja de un cont ECAS. Contul dumneavoastră vă va permite să accesați portalul de îndată ce acesta devine funcțional. 
Dacă nu aveți încă un cont ECAS, vi se va cere să creați unul - pentru aceasta, urmați instrucțiunile: http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_ro.pdf. 
Secțiunea privind descrierea proiectului
Scurtă descriere a proiectului: aceste informații vor figura în rezultatele căutărilor sau în tabele de sinteză. Descrierea completă va apărea în fișa de proiect. Fișa de proiect este o pagină web cu rezumatul proiectului, care se bazează pe informațiile furnizate de dumneavoastră.
Pe lângă logo, vă recomandăm să încărcați o imagine legată de proiect (în format JPG, PNG sau GIF), pentru o mai bună prezentare a acestuia. Dimensiunea minimă acceptată este de 1000x200 pixeli (raportul 5*1 este important!), iar fișierul încărcat trebuie să aibă cel mult 1 MB. Exemplu ⇩
¹ PEPI a fost creat prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1214 a Comisiei din 22 iulie 2015 privind crearea portalului european pentru proiecte de investiții și stabilirea specificațiilor sale tehnice.
Vă rugăm să vă asigurați că persoana de contact indicată este disponibilă să răspundă la întrebări legate de proiect sau să le coordoneze. Dacă se produc modificări în datele dvs. de contact, vă rugăm să ne informați prin e-mail eipp-project@ec.europa.eu.
De îndată ce portalul va fi funcțional, persoana de contact din această secțiune va deveni reprezentantul desemnat al entității juridice (LEAR - Legal Entity Appointed Representative). Această persoană va răspunde de gestionarea organizației în sistemul PEPI (ex. gestionarea drepturilor de acces privind proiectul). Într-o etapă ulterioară, vi se va cere un certificat care să ateste că persoana de contact este abilitată să reprezinte organizația. 
Puteți menționa care sunt eventualele blocaje/impedimente în ceea ce privește realizarea proiectului dumneavoastră.
Locația proiectului: va fi indicată pe o hartă interactivă a proiectului. Pentru a obține coordonatele geografice ale proiectului, puteți utiliza http://www.latlong.net/ (este posibil să nu funcționeze cu anumite versiuni de Internet Explorer). 
Secțiunea privind finanțarea proiectului: vă oferă opțiunea de a publica informații privind o eventuală finanțare parțială de care beneficiază deja proiectul dumneavoastră. Completarea acestor informații este facultativă, dar este probabil ca investitorii să prefere proiectele în care o parte din finanțare este deja asigurată de promotorii de proiecte sau de alte entități ori investitori.
Informații suplimentare despre proiect: vă oferă posibilitatea să furnizați informații despre proiect, de exemplu, detalii despre elaborarea proiectului, structurarea și partajarea riscurilor. Vă invităm să precizați în ce măsură proiectul corespunde obiectivelor UE privind crearea de locuri de muncă, stimularea creșterii economice, realizarea unei piețe comune din ce în ce mai integrate, promovarea economiei digitale etc.
Cererea actuală pentru serviciul feroviar de pasageri pe ruta Luxemburg-Bruxelles este estimată la 10 milioane EUR anual, cu variații sezoniere în mare parte stabile: o scădere a traficului de afaceri în timpul verii, compensată de creșterea traficului pe perioada vacanței. Concurență slabă: în prezent, servicii lente de transport feroviar(2h40 – 3h) și de transport aerian și servicii costisitoare de transport cu limuzina sau cu avionul privat. Capacitățile neutilizate pot fi completate cu trenuri de marfă, în special pentru marfă cu valoare mai ridicată, conectând linia cu aeroportul de transport marfă din Luxemburg, care ocupă deja o poziție de lider în UE. Timpul alocat pentru elaborarea proiectului: 3 ani. Perioada preconizată de amortizare a investiției: 15 ani. Au fost elaborate trei scenarii privind previziunile financiare. La cerere, este disponibilă o estimare a profiturilor pentru investitori (pentru diferitele niveluri de finanțare preconizate: cu rang prioritar, de tip mezanin, prin capitaluri proprii).
Justificare economică: se explică motivele pentru care investitorii ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a investi în proiectul dumneavoastră. Exemplu ⇩ 
Trebuie să selectați unul sau două sectoare, din cele 25 de opțiuni enumerate. 
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Formatele acceptate sunt: JPG, GIF, PNG - maxim 200 Kb - Dimensiunea minimă este 100x100px
Formatele acceptate sunt: JPG, GIF, PNG - maxim 1 Mb - Dimensiunea minimă este 1000x200px
Trebuie să acceptați termenii și condițiile înainte de a trimite formularul!
Trebuie să acceptați termenii și condițiile înainte de a trimite formularul!
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